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22.06.2020 

التي نجمت عن تفشي وزير العمل هايل يعتزم تحميل شركة تونيس المسؤولية في األضرار 

 وباء الكورونا بين الموظفين

صرح هوبرتوس هايل وزير العمل االتحادي بأنه يجب على شركة تونيس لتوزيع اللحوم 

تحمل المسؤولية في األضرار التي نجمت عن تفشي وباء الكورونا بين موظفيها. وقال إن 

لها، لذا يتعين عليها الشركة انتهكت الضوابط والتعليمات الصحية وأضرت بمنطقة بأكم

تحمل المسؤولية القانونية والمدنية إزاء ذلك. وأضاف الوزير األلماني أن ثقته بالشركة باتت 

معدومة. يشار إلى أن ألفاً وثالثمائة من موظفي الشركة ثبتت إصابتهم بالفيروس مؤخراً. من 

ال يستبعد فرض  جانبه صرح أرمين الشيت رئيس وزراء والية نورد راين فيستفاليا بأنه

قيود وضوابط جديدة وصارمة في محيط منطقة غوترلسوه كردة فعل على هذه التطورات 

األخيرة وقال إن هذه اإلجراءات تعتمد عما إذا كان الفيروس قد انتشر بشكل كبير خارج 

 نطاق العاملين في شركة تونيس أم ال

 

مل مع كوروناوزير الصحة يدعو مجلس النواب إلى النظر في آليات التعا  

أعرب ينس شبان وزير الصحة االتحادي عن تأييده  للنظر في مسألة سياسة الحكومة 

االتحادية في التعامل مع فيروس كورونا من قبل مجلس النواب االتحادي )البوندستاغ(.  

وأضاف بأنه ينبغي على لجنة الشؤون الصحية العكوف على بلورة تقييم جديد للمسألة 

براء مختصين، األمر الذي سيكون مجدياً بالنسبة أللمانيا في المرحلة المقبلة. بالتعاون مع خ

وأشار إلى أن العدد الكبير لألِسَرة في أقسام العناية المركزة في المشافي األلمانية قد أثبت 

نجاعته أثناء األزمة، غير أن ألمانيا ال زالت بحاجة إلى خطط وبرامج جديدة لالرتقاء 

اية الصحية على مستوى األقاليمبالعالج والرع  
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 ً  مصابو الكورونا يسجلون أرقاماً قياسية عالميا

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد المصابين الجدد بفايروس كورونا قد بلغ خالل األربع 

ألفا، وهو الرقم األعلى حتى اآلن. وذكرت المنظمة أن السواد  183وعشرين ساعة األخيرة 

لحاالت يتركز في األمريكيتين. وأشارت المنظمة إلى أن العدد اإلجمالي األعظم من هذه ا

مليون نسمة، توفي منهم  8.7للمصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم بلغ ما يزيد عن 

 ً  حوالي أربعمائة وواحد وستين ألفا

 

 المشافي اإلسرائيلية تفتح أقسام معالجة مرضى الكورونا من جديد

ة اإلسرائيلية مجدداً بفتح األقسام الخاصة بمعالجة مرضى الكورونا، أوعزت وزارة الصح

وذلك نظراً للتنامي المستمر في حاالت اإلصابة الجديدة، حيث أفاد متحدث باسم وزارة 

الصحة بأن تعميماً بهذا الخصوص قد أرسل إلى المستشفيات المختصة. من جانبه حذر 

و من مغبة التراخي في اتباع التعليمات االحترازية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياه

فإن الشعب سيضطر إلى مواجهة موجة جديدة من إجراءات الحظر. وكان جهاز 

االستخبارات العسكرية قد حذر يوم السبت من تفشي موجة ثانية من الوباء، محذراً من 

الحاالت إصابة ما ال يقل عن ألف شخص يومياً خالل شهر واحد وتعرض الكثير من 

  للموت، ما لم يتم اتباع إجراءات صارمة للحد من انتشار الوباء

 

 الصدفة حالت دون هجوم إرهابي آخر في برلين

أفاد شرطي يعمل في الشرطة الجنائية بأن الحيلولة دون تنفيذ أنيس عمري لهجوم إرهابي 

ع إخفاق آخر من قبيل الصدفة ترافق م 2016على مركز التسوق في غيزوند برونن في عام 

منيت به تحقيقات الشرطة آنذاك. وجاءت هذه اإلفادة خالل معلومات تقدم بها أمام لجنة 

تقصي الحقائق الخاصة بملف أنيس عمري في مجلس النواب األلماني. وكان رجال الشرطة 

، للتحقق من هوية شخص آخر 2016أكتوبر  26قد طرقوا باب شقة أحد اإلسالمويين في 

ان هذا الشخص إسالموياً هرب من الشرفة ومن ثم اختفى من ألمانيا وبذلك لم في الشقة. وك

 يقم باالعتداء في برلين
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 معاونون ينقذون سبعين مهاجراً في البحر األبيض المتوسط

أوعزت السلطات اإليطالية لسفينة ماري جونيو للرسو في مدينة بوزالو التابعة لجزيرة 

ستة وسبعين الجئاً كانوا على متنها جنوبي غرب جزيرة صقلية، وذلك بعد يوم من إنقاذ 

المبيدوزا. هذا ما أفادت به منظمة "ميديتران سيفينغ هيومانس" مالكة السفينة. وذكرت بأنه 

تم إنقاذ المهاجرين جنوبي غرب  جزيرة المبيدوزا. وكانت " ماري جونيو" قد أقلت هؤالء 

قلتهم من الزورق الخشبي الذي كانوا يستقلونه، المهاجرين بالقرب من الجزيرة اإليطالية ون

علماً بأن السلطات اإليطالية والمالطية لم تتدخال إلنقاذ المهاجرين. وذكر المصدر أن ركاب 

الزورق كانوا في عرض البحر لمدة ال تقل عن ثمان وأربعين ساعة دون ماء الشرب. 

قد اكتشفت الزورق قبل يومين.  وكانت طائرة استطالعية ألمانية تابعة لمنظمة "سي ووتش"

كما أن طائرات تابعة لمنظمة حرس حدود االتحاد األوروبي "فرونتكس" وأخرى تابعة 

لمهمة "إيريني" كانت ملمة باألوضاع، دون أن تمد يد العون للركاب الذين تعرضوا لخطر 

 الغرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio 

and at 6 pm via Livestream.     

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |   

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz 

(rbb) 


